
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Household 

Registration 

Transcript 

ព្រឹត្តិប័ព្ត្ច ុះបញ្ជីព្រួសារ 

Proving documents / 

Certificate 
ឯកសារ / វិញ្ញា បនបព្ត្បញ្ញជ ក់ភស្តតុាង 

Household 

Registration English 

Transcript 

ព្រឹត្តិប័ព្ត្ច ុះបញ្ជីព្រួសារជាភាសាអងគ់្រេស្ 

Household Certificate វិញ្ញា បនបព្ត្ព្រួសារ 

National 

Identification 

Card(National ID 

Card) 

អត្តស្ញ្ញា ណប័ណណជាត្ិ 
(National ID Card) 

National ID No. គ្េខអត្តស្ញ្ញា ណបណ័ណជាត្ិ 

Initial issuance ការគ្ចញគ្េើកដំបូង 

re-issuance ការគ្ចញគ្ ើងវិញ 

replacement ការបតូរថ្ម ី

Citizen Digital 

Certificate 

វិញ្ញា បនបព្ត្រេរដឋជាឌីជីថ្េ 

Passport េិខិត្ឆ្េងដដន 

(ROC) Nationality 

Certificate 
វិញ្ញា បនបព្ត្ស្ញ្ញជ ត្ ិ(ROC) 

Naturalization ការចូេស្ញ្ញជ ត្ ិ

Certificate of ROC 

Naturalization 

Candidacy 

វិញ្ញា បនបព្ត្គ្បកខភារចេូស្ញ្ញជ ត្ិ 
ROC 

Foreign national ជនជាត្ិបរគ្េស្ 



 

 

stateless person ប រគេដដេមនិជារេរដឋរបស្់ព្បគ្េស្ 

National Immigration 

Agency 

េីភាា ក់ងារអគ្តត ព្បគ្វស្នជ៍ាត្ិ 

Service center មជឈមណឌ េគ្ស្វាកមម 

ROC Embassy or 

Mission Abroad 
សាា នេូត្ ឬរណៈព្បត្ភិូ ROC 

គ្ព្ៅព្បគ្េស្ 

MINISTRY OF 

FOREIGN AFFAIRS 

REPUBLIC OF 

CHINA(TAIWAN) 

ព្កស្ួងការបរគ្េស្ នន សាធារណៈរដឋចិន 
(នត្វា៉ា ន)់ 

Resident Visa េិដ្ឋឋ ការសាា ក់គ្ៅ 

Alien Resident 

Certificate 

វិញ្ញា បនបព្ត្សាា ក់គ្ៅរបស្់ជនបរគ្េស្ 

Alien Permanent 

Resident Certificate 

វិញ្ញា បនបព្ត្សាា ក់គ្ៅអចិនព្នៃយ៍របស្ជ់នបរ
គ្េស្ 

Nationality Permit 

Certificate 

វិញ្ញា បនបព្ត្អន ញ្ញា ត្ស្ញ្ញជ ត្ ិ

Permit Certificate of 

Naturalization 

វិញ្ញា បនបព្ត្អន ញ្ញា ត្ចេូស្ញ្ញជ ត្ ិ

Certificate of ROC 

Naturalization 

Candidacy 

វិញ្ញា បនបព្ត្គ្បកខភារចេូស្ញ្ញជ ត្ិ 
ROC 

Permit Certificate of 

Nationality Loss 

វិញ្ញា បនបព្ត្អន ញ្ញា ត្ការបាត្់បង់ស្ញ្ញជ ត្ ិ

Permit Certificate of 

Nationality 

Restoration 

វិញ្ញា បនបព្ត្អន ញ្ញា ត្ការផ្តេ់ស្ញ្ញជ ត្ិគ្ ើង
វិញ 

Entry/Exit Permit េិខិត្អន ញ្ញា ត្ការចូេ / ការគ្ចញ 



 

 

Household 

deregistration 

ការេ បបញ្ជីព្រួសារ 

dependents មន ស្សកាុងបនទកុ 

Residency ការសាា ក់គ្ៅ 

Permanent residency 

for naturalization 

ការសាា ក់គ្ៅអចិនព្នៃយស៍្ព្ាប់ការចេូស្
ញ្ញជ ត្ ិ

Resident certificate 

for the Taiwan area 

វិញ្ញា បនបព្ត្សាា ក់គ្ៅស្ព្ាប់ត្ំបន់នត្វា៉ា ន ់

transliteration ការស្រគ្ស្រតាមស្ូរស្រទ 

Unified No. គ្េខឯកភារ 

where the domicile 

place is registered 

ជាកដនេងដដេព្ត្ូវបានច ុះគ្ ម្ ុះជាេំគ្ៅ
ដ្ឋឋ ន 

the local household 

registration office 

where the domicile 

place is registered 

ការិយាេ័យច ុះបញ្ជីព្រួសារកាុងត្ំបនដ់ដេ
ជាេំគ្ៅដ្ឋឋ នព្ត្ូវបានច ុះបញ្ជ ី

the local household 

registration office in 

the district where 

he/she resides 

ការិយាេ័យច ុះបញ្ជីព្រួសារកាុងត្ំបនក់ាុងម
ណឌ េដដេគាត្់ ឬតងរស្់គ្ៅ 

Notescolumn ចំណំជួរឈរ 

Birth Registration ការច ុះបញ្ជីស្ំប ព្ត្កំគ្ណើត្ 

surname តមព្ត្កូេ 

First name តមខេួន 

natural 

father(mother) 
ឪរ កបគ្ងកើត្ (ាត យ) 

Adoptive Father/ 

Mother 
ឪរ ក / ាា យចិញ្ចឹម 

legitimate children កូនានខានស់ាេ  

illegitimate children កូនឥត្ខានស់ាេ  



 

 

Registration of Death 

and Presumption of 

Death 

ការច ុះបញ្ជីមរណៈ 
និងការស្នមត្ជាម នរមីរណភារ 

Household 

Registration 

Cancellation 

Transcript 

ព្រឹត្តិប័ព្ត្គ្បាុះបងក់ារច ុះបញ្ជីព្រសួារ 

Concerned party ភារីដដេពាករ់័នធ 

Signature/seal ហត្ាគ្េខា / ព្តា 

Marriage Registration ការច ុះបញ្ជីអាពាហ៍រិពាហ ៍

Marriage Agreement កិចចព្រមគ្ព្រៀងអាពាហរ៍ិពាហ៍ 

Marriage Certificate ស្ំប ព្ត្អាពាហ៍រិពាហ៍ 

attaching surname តមព្ត្កូេដដេភាជ ប់ 

Divorce Registration ការច ុះបញ្ជីដេងេុះ 

Divorce certificate ស្ំប ព្ត្ដេងេុះ 

Registration of 

exercising 

responsibility of the 

right and obligation 

for the minor children 

ការច ុះបញ្ជីននការអន វត្តេំនេួខ ស្ព្ត្ូវគ្េើ
ស្ិេធិ និងកាត្រវកិចចស្ព្ាប់កនូជាអនីត្ិជន 

Registration of 

Parentage 

ការច ុះបញ្ជីឪរ កាត យ 

Acknowledgement of 

Parentage 

ការេេួេសាគ េ់ជាឪរ កាត យ 

Adoption and 

Adoption 

Termination 

Registration 

ការស្ ំកូនចញិ្ចឹម នងិការច ុះបញ្ជីបញ្ចប់ស្មុំ
កូនចិញ្ចឹម 

Minor(children) អនីត្ិជន (ក ារ) 
legal representative ត្ំណងព្ស្បចាប ់



 

 

Letter of Proxy េិខិត្ស្ិេធិព្បទាន 

principal អាេិចារ ី

Legal Proxy ស្ិេធិព្បទានព្ស្បចាប ់

Court's Judgment ការកាត្់កតីរបស្់ត្ លាការ 

Court's Final Verdict សាេព្កមសាា រររបស្ត់្ លាការ 

Initial Household 

Registration 

ការច ុះបញ្ជីព្រួសារគ្េើកដំបងូ 

Household 

Annulment 

Registration 

ការច ុះបញ្ជីនិរាករណ៍ព្រួសារ 

Moving-in 

Registration 

ការច ុះបញ្ជីគ្រីចូេ 

Moving-out 

Registration 

ការច ុះបញ្ជីគ្រីគ្ចញ 

Address Alteration 

Registration 

ការច ុះបញ្ជីដកដព្បអាស្យដ្ឋឋ ន 

※ ， ， 教!


